Dit is een individueel bericht, gericht aan diegenen die met deze actie gewonnen
hebben.
Niet gericht aan het grote publiek, enkel aan de winnaars… (gelieve dus niet te
reageren tenzij u door ons werd verwittigd).
Beste deelnemer aan de lente- en zomeractie van Ondernemend Waasmunster
Proficiat, u bent één van de winnaars van een mooi bedrag uit de prijzenpost. Tijdens de
trekking door het bestuur van OW werd uw spaarkaart getrokken en hebt u dus gewonnen.
Omdat u weet dat u aan deze wedstrijd hebt deelgenomen, begrijpt u ook dat dit géén vals
phishingbericht is van één of andere duistere organisatie.
Jawel, u bent echt bij de winnaars en u mag op vrijdag 22 oktober 2021 uw prijs in ontvangst
komen nemen in De Meermin. Vanaf 19u30 bent u welkom. De zaal wordt in De Meermin
duidelijk aangegeven.
Wij bieden u graag na de uitreiking een hapje en een drankje aan. Ter plaatse zal de voorzitter
van Ondernemend Waasmunster u hier meer over vertellen.
We kunnen u uw gewonnen prijs nog niet verklappen, maar willen wel graag enkele
praktische afspraken meegeven voor deze prijsuitreiking :






U mag maximaal met 2 personen aanwezig zijn per winnaar, dit wegens Covid19maatregelen
U dient wel persoonlijk om uw prijs te komen (bij afwezigheid moet u contact
opnemen met het secretariaat op info@ondernemendwaasmunster.be voor een
afspraak)
Een mondmasker mag maar is niet verplicht.
Wij voorzien aan de ingang voldoende ontsmettingsgel om uw handen te ontsmetten
bij aankomst

Enkel wanneer u bevestigd hebt, kan u uw prijs in ontvangst nemen tijdens de uitreiking.
Geef aan of u alleen of met 2 personen komt (graag uw antwoord doorgeven ten laatste op 18
oktober (!) via het e-mailadres info@ondernemendwaasmunster.be).
Nogmaals proficiat, we kijken ernaar uit om u in de prijzen te zetten.

Met vriendelijke groeten

Pascal D’Eer
Secretaris-ondervoorzitter OW

Rudy Debbaut
Voorzitter OW

